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Intervenção de reforço e proteção estruturante do cordão dunar da 

Praia do Pedrogão, no troço entre o Casal Ventoso e o Centro Azul  
POVT -12-0233-FCOES-000064 

(ID: 1257) 
O Projeto de Execução da “Intervenção de reforço e proteção estruturante do cordão dunar da 

Praia do Pedrogão, no troço entre o Casal Ventoso e o Centro Azul”, a qual surge como 

necessidade de se acudir a uma zona de terra de valor importante que ameaça ser destruída, 

como consequência do continuado processo erosivo que se tem verificado nesta costa ao longo 

dos anos, intensificado agora pelos episódios fortemente erosivos resultantes dos temporais 

ocorridos em janeiro e fevereiro do corrente ano, afetando toda a praia da frente urbana do 

Pedrogão, com maior relevo na zona da rotunda norte (Casal Ventoso) e junto ao edifício do 

“Centro Azul” e zonas adjacentes. 

Esta intervenção tem por objetivo a execução de todos os trabalhos necessários à proteção da 

praia nesses dois troços mais afetados, com extensões aproximadas de 260m no Casal 

Ventoso e de 160m no Centro Azul, bem como promover à reconstituição do cordão dunar no 

troço entre essas duas zonas, numa extensão de aproximadamente 370m. 

Complementarmente será construída uma obra de fixação da embocadura da linha de água 

que desagua na praia, a cerca de 100m a norte do edifício do “Centro Azul”, por forma a evitar 

a sua meandrização e derivação sazonal que tem provocado fenómenos de erosão na base do 

talude das dunas adjacentes. Na zona do Casal Ventoso, existe uma rotunda que se encontra 

parcialmente destruída. Na presente intervenção não se prevê a reparação da mesma. 

Contrato de Financiamento de 28/05/2014. Termo de encerramento de 08/05/2016. 

Investimento Total   € 571.618,67 

Investimento Elegível   € 571.618,67 

Taxa de Comparticipação  100,00% 

Comparticipação   € 571.618,67 

Município de Leiria   € 0,00  

 
      

 

 
Calendarização 

Data de início 01-04-2014 (Física) | 01-04-2014 (Financeira)  
Data de conclusão 30-06-2015 (Física) | 30-09-2015 (Financeira)  

Trata-se de um projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do Programa Operacional Temático 
Valorização do Território, através do Fundo de Coesão. 
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